
ROAD RA C ING KLUB .. VIKING" 

RR i Danmark 
Rood rocing sporten i Donmark hor før levet 
en forholdsvis tilbagetrukket tilværelse, men 
i 1967 stortede Rood Racing Klub "VIKING" 
og som den første k l u b /prøvede den at sko -
be samling om rood rocing sporten. 
Siden er det lykkedes at skabe stor fremgong 
for de donske kørere, men der er endnu lang 
vej tilbage, som for ol anden dansk motor -
sport, men vi er på vej og du hor chancen 
for at få indflydelse på hvilken vej vi skol. 

- VI KØRE R PÅ ~ llftg 
[!li GJUIIIGnd 

- ~------DM Rood Racing udskrives i følgende klasser 
o - 125 cc. 126 - 250 cc. 

251 - 350 cc. 351 - 1000 cc. 
Løb med publikum på Ring Djurs land. 

DE ER GODT KØRENDE 
MED Koors 

Autogummi 

FERIELANDET 

CAMPINGPLADSER, Gren6. 
Fornæs Canping. Stensmark. Tlf. 06 332330. 
Tustrup Camping. 8962 Vivild. Tlf. 06 317152. 
Dalg<'.!rd Canping. Fj ellerup. Tlf. 06 317013. 
Cenping Bækkelund. Fjellerup. Tlf. 06 31 7173. 
Fjellerup Str. Camping. Fjellerup. Tlf. 06 317116. 
Hestehaven Camping . Fjellerup. Tlf. 06 317191. 
N~ager Canping. Ntf>dager. 8560. kolind 

rc-;;PING 

l POLDERREV Camping. 
nær Ring Djurslan Kystvejen. 8500 Gren6. 

Åben hele 6ret. 
(Ganzjahrig geoffnet). 

Telefon 06 321718 _j 

Camp Albertinelund 
Stort afvek.slende campingomride ved 

Bønnerup Strand. Egen badestrand 

K. LANGE L 8585 Giesborg . Telt. (06-38 22 11 ) 233 

Camping: 

34 12 14 Vibæk Camping, Ebeltoft 

34 14 79 FDMs Camping, Ebelroft 

3416 25 Mols Camping, Ebeltoft 

.34 12 38 Blushøj Camping, Elseg~rde, l::beho(t 

34 12 83 Elsegårde Camping, Elseglrde, 

}4 16 19 Dråby Strand Camping, Drtib}• . 

.36 21 18 Krakrer Camping, 844J Femmoller 

35 12 39 Solysrgård Camping, 8420 Knebel 



Racerskole - k lubdage 
Lige så ofte, der kan samles et passende 
hold , vil Ring Djursland under kyndig vej
ledning arrangere racerskole, hvor eleverne, 

efter professionel undervisning både i teori 
og praksis, vil få lejlighed til at aflægge 
baneprøve og eventuelt opnå licens. 

Sæsonen igennem vil Ring Djursland 
arrangere klubdage. Af praktiske grunde kan 
flere klubber komme til at deltage i samme 

arrangement. Vi vil naturligvis være behjæl
pelig med at skabe kontakter mellem tyske 

og skandinaviske klubber, således at klub
turneringer også bliver en m ulighed. 

Ved klubarrangementer vil der i week

enderne være fri camping i banens store depot 
og cafeteriaet vi l være åbent hele week

enden også lørdag aften i den udstrækning 
som der vil være behov for det. 

Hvad er 
SEMPERIT 

• 

Dæk til alle formål 

DYRK AUTO M O MBI LS P O RT 

O G 

KØR S I K KERT 

ORIENTERINGSLØB 
Or ienteringslcpb er motorsport for hver mand. 
Kort sagt går et orienteringslq>b ud på at kcpre 
en bestem t ru te fra punk t t i l punk t efter en for 
udi agt tidsplan. Der er ikke tale om noget has
tighedslq>b, idet gennemsnitshastighederne kun 
må være under 30 km/t . Lcpbsledelsen angiver 
på Forskellig måde, hvorledes deltagerne skal 
kcpre od denne orienteringsrute i en såkaldt KØ
REORDRE og princippet er, at deltagerne skal 
kunne finde vej efter et kort . 
l orien teringslq>b er det dygtigheden ved kortet 

j og evnen ti l at beregne og holde tiden, der er 

l det væsentl i ge . Hast igheden betyder mindre og 
det er uden betydning, om vognen er ny eller 

• gammel. 
Orienterings lcpb er den motorsport, der hor det 
bredeste publikum i Donmark. Omkring 20 . 000 

1 de ltager jævnlig i denne sportsgren. 

MANØVREPRØVER 
At kcpre mancpvreprcpver er blevet den "Gamle 11 

orienteringskcprers form for 11 mini rally" . Her kcp-
, res der normalt scpndag formiddag en række prlj>

ver på arealer, hvor der ikke kan kcpres alt for 
hurtigt . 
Princippet i monlj>vreprlj>ver er let . 
Lq>bsledelsen hor udvalgt en strækning og den 
kcprer, der kommer hurtigst igennem uden at kcp
re fejl bliver vinder . 

l Interessen for monlj>vreprlj>ver har de senere år 
været stigende. 

RALLY 
Det er for de mere barske kcprere, da et rally 
består af en række hastighedsprlj>ver, hvor den 
der kcprer hurtigst, er den bedste. Længden på 1 

et rally skal være mellem 300 og 500 km. 
1 Det bcpr nok nævnes at rally kræver en vogn og 

et udstyr, der er i tip top orden . 
l 





Rn •lng 
~ CIJUIIIGnd Hoteller nær 

Ho te l HVID[ HUS 
8·100 E t:·~lto\t 

Hot< l V IGE't 
AdL·Igo<k 5. (!400 [bel to< t. 

1 ~otd Sf P.I'.S(I', 
S •OO Hc.el·oft. 

Hok l 1,\0LBOt-'US 
8-~00 t bd to i •. 

Hot<•l EBELTOFT 
s.:oo Eb• l toft. 

1.\otd VIB4:K 
~wc [bcltof•. 

1/0LS KROEN 
b4-l3 Ft:·mmol k·• Strand. 

VÆGTERGARDLN 
o_.·13 Fcrnm:>ll.::r S trend. 

1-iotd FEMMOLLER 
!J .W 3 Fcmmo;>llct Strand . 

/llot"l L 'l NGSBÆK 
g,:.\J Fl:!mmcllcr . 

Hotd t,\OLS BJFRGE 
8420 1-.n('OCl . 

liotc; l RONDE 
8:. ]1., R..,ndc • 

MOLSGARDEN 
8120'/ ~loft. •,n.:-ucl. 

Hotel CRONE 
Hovn·~plocher 13. SYr Gren(l. 

Hotel DAGI-.\AR 
Son<:•·rgc. .. ~ 2. S_;()Q Gro::..~...: . 

Hot~l D NORD 
1. , •• •·i. cJOC G c'f\ 1. 

Hot-·1 GREl-JA s-RAND 
hovr'cplcdscn l. 8500 Grc·no. 

50/.\AI'JDSHJUN.\E T 
Strondgcw<.: 5. 85{)0 Grcno. 

1 URIS THOTE LLU 
Åflodc. 8500 Gren o . 

Hor,· l JÆGERGÅRDEJ J 
G i•' rr i ld . e:.OO Gr~no. 
SOST1WP SLOT 
G j .::ro· i Id . !!50'J Grerw. 

GJI:RRlLD i RO 
Gi •·rt;ld . 8.:.00 Gren~ . 

DRASBÆ"S 1-lott.: l 
~JOO l oli11d . 

i RUS TRUP ~ RO 
tb/O TrvHrup. 

TIRSTRUP ~RO 
!jJQO Ebeltoft 

r f ·l'. r l!' 

Ot t,;' l 

3 ~l 

'to J,!] 'l . 

( t }c . :Il 

Oc 3. l c.;J 

06 v l 1'}:. 

.... ') J~ l -

06 320:7? 

00 3?13t;2 

06 321183 

06 3o-i 1 ee 

Oo 3Cl·1 l 11 

Oo Jtl\020 

06 3'/ 1 03 1 

OoJ1.;QJ7 

Dann1arks største motorbane l1ggcr 1 et af landets 
smukkeste omrader, l en frod1g natur fineler man 
mi levide strandbredder. uberorte heder og skove. 
små landsbysam fund, store herr egarde og slot te. 
Og det er nemt at komme t i l Djursla nd. 
Tirstrup lufthavn ligger kun fa kilometer fr a Ring 
Djursland og fl ere danske og svenske færger besej ler 
både Grena og Ebeltoft. DjursiJnd er mere end race. 
Kom selv og se. 

Foruden de fire planlagte løb vil Ring 
Djursland næsten dagligt blive benyttet til 
klubdage, træning, testkørsel, special
prøver ( rally) samt køretekniske kurser. 

På gensyn på Ring Djursland! 

RIN G DJ URSLAND ER HJÆLP OS AT BEVARE 

STED 

l/ 
{\, 

• 
DET SADANT 1 

Hvem sagde 

SKOVSVIN ? 

• 



-
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0-1600 ccm 
gr. l og 3 
Uer er både gruppe l og 3 i 
samme heats hos standordvog
nent> i år. Det er en udmærket 
blanding. De små standard· 
vogne stod for dagens bedste 
heat. som blev en spændende 
dyst mellem Ernst &:hrl:lt.er. 
Audi 80 GTE. John iclsen. 
Sunbcnm, og normanden Odd 
Moen. Sunbeam. Der var vir
kelig »krudtu j ilisse tre vog
ne. o~ med tre erfarne kørere 
ved rattet hlev det endlog me
get spændende. I første hent 
trak Ernst SeirrOter det længs· 
te sui og fik nordmanden pi 
andenplad!>t>n. 
I andet heat nitede S<:b.rt)tcr til 
gengæld ikke længere end til 
forste sving efier starten. l 
trængslen mellem en snes vog
ne blev han ramt og væltede 
oru på s iden. Det blev herette7 
en ren norsk affære. John 
l'\ielsen hængte dog så godt 
på, al han sluttede mellem 
præmietagerne. 
Resultat: Odd Moen. Sun
beam, John Nielsen. Suobenm , 
Nils Tora Johnsen, Golf GTI. 

' 

Anders Bach, 23-årig mekaniker fra Ulstrup 
nøjedes med en ottendeplads i åbningsløbet 
på Ring Djursland søndag - men det var 
rigeligt for ham til at fastslå, at hans nye 
vogn er i orden. Der kommer bedre placerin· 

den 

Over 1600 
ccm gr. l og 3 
Holger Knudsens Vaux.hall 
Magnum, som han havde lidt 
problemer med sidste sæson, 
går forrygende i ar. Han var 
holt urørlig, selvom han især i 
anclet heat tog en vældig 
"tom u med Per Thyge Hansen 
i Escort RS 2000 og Arne Riis 
i Dolomite. Det gav god un
derholdning. men Holger 
Knudsen blev alligt..-vel 25 se
kunder bedre i slllTilet. tid, end 
nærme!'lt konkurrent. 
Resultat: Holge-r Knudsen, 
Vauxbnl.l Magnum, Arne Riis, 
DolomJte, Per Thyge Hansen, 
Escort. 

Formel Ford 
Det. kan blive formel Ford
klnssens store sæson. Der er 
på den ene side en vældig godt 
korende ntopu. men der er 
samtidig for første gang god 
bredde i klassen. Mens man 
lidiigere sæsoner har oplevet, 
at to-tre kørere skilte sig ud 
og kø.rte de øvrige flere om· 
gange bagud, er der helt an
derledes samling på feltet i år. 
Det. er dog et par af de .. gam. 
le.. fra sidste år, som præger: 
Jesper Villumsen og Klaus Pe
dersen. 
Anders Bach, Ulstrup, var 
godt til freds med sin ottendep
lads og fire DM-point. - Jeg 
fik konstateret, at mjt mate
riel er i orden, sagde han efter 
løbet. Jeg tror på. at jeg place
rer mig højere oppe senere på 
sæsonen - måske med mm 
Titan-motor, som jeg· havde 
tiltænkt rollen som reservemo
tor. i vognen i stedet for Roya
l'en. 
Resultat: Klaus Pedersen, 
Royale, Jesper Villumsen, 
Hawke, Ove Skov, Royale. 

Special 
Saloon 

Standard 
gr. 5 
Jørgen Poulsen, der sidste år 
havde problemer med nDan. 
mar~ hu.rt.igste«, Preben Krj. 
stoffersen, har ret gOd albue
rum l år. bedømt efter første 
lob. For nt klassen overbove
det kunne komme til at fylde 
Jjdt, blev to spedal saloon cars 
hentet ind som gruppe 5, bl. a. 
Age Matthiassen, så der kun
ne komme otte vogne til start. 
Peter Westergård gjorde det 
flot med en tredjeplads i andet 
heat, men sekunder fm- start 
måtte han og Porsehen skub
bes af banen - den kunne 
ikke starte. 
Carl Erik Kristen.sen, Hobro, 
var anmeldt i en Escart -
hvis motor han solgte fer lø--- -
bet. - Det er det jeg lever af. 
sagde •Calle... som driver ra. 
cing-finnaet Button, der nu 
åbner afdeling i Som med ral
ly-kereren Jens Ole Christian
sen som daglig leder. 
Resultat: Jergen Poulsen, Por
sche, Ole Poulsen, POT!>Che, 
Aksel Andersen, Porsche. 

SSC kan blive en god klasse 
far publikum. Det er vognene 
ined di! store motorer og det 
specielle udseende, som sætter 
kolorit på tingene. Men uden 
et par norske gæster. ikke 
mindst Thore Fin Bråten var 
klassen i går ikke blevet rig· 
tigt underholdendo. Nordmnn
dens dyst. mod Børge Jensen 
var dog nok værd at se på. 
Med de 11 startende vogne, 
bvOnlf otte var dnnske kørere. 
er der et godt m11teriale i klas·' 
sen i år. 
Resultat: Jørgen J ensen, Vol· 
vo, Thore Fin Bråten, Norge, 
NSU, Petar HE.UlBcn, Toyota. ----



-
Ring Djurslands Rally Cross: 

t:m.ere af et tak 

12-.. 

Det var en god ide. Rally 
Cross - Ring Djurslands nye 
løbsfonn, som blev præsente
ret i går e.ftenniddag , gav de 
7000 tilskuere eo håndfuld me
get underholdende timer. 
Den nye bane. der klatvis be
står af asfalt og jord, sorgede 
sammen med en kvik afvikling 
af de 29 heat for et godt show, 
der ofte var roere cirkus end 
motorsport. Latteren rungede 
hen over de fyldte tilskuer
pladser, og ikke mindst ny
komplingen. klassen for Ci· 
troen 2 CV. fik mange grin 
med på vejen. Vognt-ypen. er 
er fodt delvis terrængående, 
gjorde s ig godt med dybe 
knæbøjninger og seje hop på 
den ujævne bane. Kun på de 

• korte langsider mærkede man 
sig den ringe motorkraft, som 
de små blikbiler er udstyret 
med. 

. -. -

l 

• 

Snurreture dagen, og publikum elskede det. 

I 
For kørere, der drømmer om 
en karriere i Fonnel l. er Rally 
Cross måske ikke ligefrem lyk
ken. men til gengæld kan pub
likum ikke klage. og det er j 
dem, der betaler. Gårsdagen 
løb havde mange kvaliteter -
de mange starter og de ko 
heat gav lidt af den channe. vi 
all.esammen kender fra spedd
way, og den afvekslende bane 
gav mulighed for masser 
dramatik. 

Lykkedes at vælte 

Efter fire kvalifikationsheat. 
hvor Citroenerne kom afsted i 
store flokke . puffende og pru
stende. nliede man finalen. og 
endelig lykkedes det en af kø
rerne at vælte med sit legetøj. 
Vinder blev Kurt Scharffe. 

- og så gik ratlet af. 

l 
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Djurslænding forsvarer 
førsteplads på ringen 

GLÆSBORG - Den 27-årige 
eross-kører Frits Jensen , Her· 
ning. stiller i weekenden op i 2 
CV -eross på Ring Djursland 
[or at forsvare en Cønrt.eplads 
blandt jyske kørere, som han 
deler med Poul Lorentzen. 

Bredebro. De bar begge · 
points for placeringer opnået 
henholdsvis på Ring Djursland 
og på Skovbybanen ved Ha· 
derslev. 
Frits Jensen, der er fra Grenå, 
karer for Citroen-forhandler 
Søren Nielsen. Glæsborg. i en 
2 CV, der er opbygget :1f me
kaniker Svend Andersen, 
Glæsborg, og forsynet med en 
Ami S-motor, der udvikler 32 
heste. Ran blev nummer seks 
med 1 t points både på Ringen 
og på Skovbybanen . roens 
Poul Lorentzen opnAede hen· 
boldsvis 12 og 10. 
I weekenden får mekaniker 
John Mad.sen, Grenå, sin de
but i en nybygget 2 CV, som 

' Svend Erik Andersen ligeledes 
har biståpet med. John Mad· 
sen har anvendt sin ferie på at 
turule med .. gyngeheste-race
ren•, og den er ligesom den 
fOTSte udstyret med bur i ste
det for vinduer, styrtbøjle og 
forstærket tag. Det. er nødven· 
digt at køre i løbet med både 
styrthjelm og visir, for 2 CV 
Cross har ikke så lidt til fælles 
med stock~ar-løb, og der van· 
ker gerne en del skrub under
vejs. 
De to kørere, der stiller i beg· 
ge heats i weekenden, har søgt 
om at få lov at køre l en nær· 
liggende grusgrav. At. træne 
på Ringen knn der ikke være 
tale om. 

-De to 2 CV-udgaver, som kommer til start på Ring DjUI'Sland i weekenden. Fra 
venstre mekaniker Svend Erik Andersen, Glæsborg, som er manden bag opbygningen, og 

endvidere kører Frits Jensen og John Mruisen. 



)) LLY 1978(( ilmærke 
Føl gende hold vil modt age 
Kla s s e l . star t nr . 4 

pr æmier . 
5. 

st . tid 
-------------------

Klasse 2 . 

Klass e 3 . 
Kla s se 4. 
Klass e 5. 
Klasse 6 . 

Klasse 7. 
Generelt 

" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 

KIDBHOLDSKONKU: 

Ingen iflg . 32 

HOLSTEBRO AUTO SPORT 

TILSLUTTET DANSK 

= + ouxm ::uu;a_z o c n 

Erik Mortens en 
15 Jan Lar s en 

Ole Lar sen 
16 Flemmi ng Elm 

Henrik W. Sørensen 
17 Jespe r Chri s t ians( 

Kur t E. Jensen 
18 Peter Axelsen 

Asger Chris t ehsen 
19 Bjørn Ma dsen 

Birthe Madsen 
2o Thyge Dam 

Lar s Enevoldsen 

" 
" 
" 
" 
" 

.. ,.. 

19 18 24. Fiat 127 lloo 

27 33 . Dat sun looA llol 
37 47 36 . 

59. 52 
71 

- 63 Da tsun looA llo2 
'7C:: 

KONKURRENCE 
Den 16 . april 1978 afv ikledes her på Ring Djur sland fØrste afdeling af: 

"Danmarks hurt igste mand - Sport 2000" 

Deltagerne var de f ire hurtigste llæld i Danmark: 
Pet er El gård 
Er i k Hpyer 
Jac . Nell ema.nn 
Ole Olsen 

Erik Høyer og Olsen kØr te i dette lØb med 

specielle hjelme 

KAN DE c-TTE HVIL KE ? 

Blandt de rigtigL lØsninger udtrækker f ru Fortuna - i pausen 
l hjelme som pr æmie til de held i ge vinder e, - netop de hjelme, 
som Erik HØyer og Ole Olsen anvendte unde r ldbet . 

Læg lØsningen .i krlsscn ved indgangen, og du er med i lodt rækningen om: 
., 

2 stk. ... ...... . . . Integral -hjelme ------------------------------ ---------------------------------------
som kan afhentes hos hjel mimponølen i depotet umidde lbart efrcr lodtræk-
ningen. l 

J-lusk 2. o f de l ing af 
"Danm.::J r k s hurt i g s t e Jllll.lld" 
Sport 2000 . 
Afvikles her på Ring Djursland 
ved Grand Prix Danmark ' 78 
den 29 . - 30. j ull 1978. 

Vinder af l. afde l ing blev : Erik Hpyer 
~r . 2 i l. afdeling ble\' : Ole Ol sen 

--------------------------------------
Hvil ken hj elm brugte Erik Høyer? IWilken hjelm brugte Ole Olsen? 

H j elnrærke: ............ . ... . ... . .... . Hjclrrrnærkc : . . . . . .. . .. · . · · · · · · · · · · · 

!ljelmtype . . .. .. .. · . · · · · · · · · · · · · · · · · H j e l m t ype • . •.• .... •. •. • . · · • · · • · · 

Navn •• o .. . .... . .. . .. . ..... . .. o o N:lvn 

Adresse ••• • • •• • •• •• o • •• •• • ••••• • • Adresse 

By 8)' .. ...... 

\ • 



PEDERSTRUP - Der var 
knap 1000 tilskuere til asfalt
finale pA Ring Djursland i går 
- og sport8llgt blev det beller 
ikke det store sus. 
Gruppe l-klasserne og formel 
Fol"CI 1600 stod for den bedste 
underholdning. og ser man på 
hele den snart nfslut.tede sæ
son. har gruppe l-vognene væ
ret det mest fruverige, de dan· 
ske asfaltbaner hnr budt på i 
år. 
På Ring Djursland var det 
måske ikke så spændende at 
se Claus Hooge distancere 
konkurrenterne med adskillige 
længder i sin lynhurtige Par· 
sche, men der blev til gengæld 
kæmpet bravt nede på de næ
ste pladser. Nordroanden Erik 
Brennas Camaro var for bur
tig for de øvrige danskere, 
men bag Carnaroens brede ryg 
skete i virkeligheden det mest 
interessante. 
En fonygende godt korende 
Arne Riis sikrede sig årets 
danske mesterskab i sin Dolo
mit.e - og det var der ikke 
mange. der troede på, da forste 
start gik. Arne Riis havde kun 
sjettebedste træningstid, men 
feltet var kun nået gennem 
første sving, fer Arne Riis var 
fremme på andenpladsen. 
Sammenlagt blev han nummer 
tre, fik 12 DM-point, og det 
var nok til mest.e.rskabet. selv· 
om der er en DM-afdeling til· 
bage. 
I samme klasse havde RMS. 
køreren, Poul Andersen, en 
uheldig dag. Han havde tred· 
jebedste træningstid men for
mAede ikke at udnytte denne 
fordel. I første heat sluttede 
han p! syvendepladsen i den 
sammenlagte klll88e, og ved 
starten af andet beat 11 han 

meget uheldigt placeret, da 
Erik Brenna næsten gik i stA 
og spærrede for Poul Ander
sen, der slotude på sjetteplad· 
sen men stadig bevarer sin an· 
denplads i DM. 
Formel Ford-korereme måtte 
endnu engang ud i kvalifika· 
tio.ns-heat på grund af det sto
re antal tilmeldelser, og der 
blev til slut kørt en 20 omgan· 
ges finale. Den blev en meget 
underholdende kamp mellem 
Klaus Pedersen, Kurt Thim og 
Jesper Villumsen. En ellers 
velkørende og farverig Ove 
Skov fik 60 straf-sekunder for 
tyvstart i sit kvalifikations· 
heat - og dem kunne han 
ikke køre hjem. 
Anders Bach, Ulstrup, havde 
en træningstid som nummer 
syv og blev fjerde i sit kvalifi· 
kationsheat, men hans Royale 
erikkehurtig nok, og over fina. 

lens 20 omgange blev han sat 
tilbage på en 10. plads. 

S! langt holdt Jørgen Poulsen næsten konstant Preben Kristoffersen bag sig, først og fremmest på 
sine forrygende starter. 

Preben Kristoffersen fik ikke 
den sejr i gr. O-klassen, han 
var kommet efter. BMW"en 
var simpelthen ikke hurtig nok 
til at starte. På banen fulgte 
han udmærket Jørgen Poulsen 
i Porsche RSR - men Por· 
schen grundlagde det hele på 
en lynstart i begge heat. Til 
gengæld kunne den næppe 
have klaret mere end de seks 
omgange. l begge heat be
gyndte Porseben at kaste olie 
ud efter tre-fire omgange -
men den holdt netop til mal· 
stregen hver gang. 
Mange - kørere som løbsar· 
rangørere - går og drømmer 
om formel 2000 som en kom· 
roende klasse på danske asfalt
baner, og der er næppe tvivl 
om at den kommer som et • 
fast element i løbene næste år. 
Det er også al ære værd, at 
banerne vil præsentere den -
men de seks vogne, Ring 
Djursland bod på i gå.r. giver 
en noget flov smag i munden. 
Der var ganske vist ind imel· 
lem en sjov dyst mellem Leif 

tJørgensen, Finn Milling og 

Ole Vejlund. roen det var ikke 
interessant nok i længden. 

, Res u l tater fra 
Ring Djurs-
land 
Resultaterne i de enkelw klas· 
ser efter løbet på Ring Djurs· 
land blev: 
0.1600 ccm gr. l: Ernst 
Schrot.er , Audi GTE. John 
Nielsen, Sunbeam. Carl Han· 
sen, Golf GTl. 
Over 1600 ccm gr. l: C!D.us 
Hooge. Porsche. Erik Br~nna, 
Camaro. Amc Riis. Dolonmc. 
Gr. 5: Jørgen Poulsen. Por· 
sche. Preben Kristofferscn, 
BMW, Leif Pedersen. Spiess 
Scirocco. 
Special saloon cars: Tore Bro· 
ten. Norge, J ens Nykjær. VW , 
Jørgen J ensen, Volvo. 
Formel Ford 1600: Klaus Pe· 
dersom. Royale. Kurt Thim. 
Royale, J esper Villumscn, 
Hawke. 
Formel 2000: Leif J ørgonsen, 
Delte, Ole Vejlund, van Die· 
roen, Svend Engstrom, Delta. 

, 
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Djursl~nds· Motorklub 
erobrede DM i FF 1600 
GRENA. - Djurslands Mo
t.orklub er helt domineronde in
den for Formel Ford 1600· 
klassen, og besatte de fem for· 
ste pladser l den endeljge slut· 
sti.lling i donlll1U"ksmestarska· 
bet. Klo.us Pedersen besatte 
først.eplods:en med 82 points, 
nummer to blev J esper Villum· 
sen med 77 points, nummer 
tre Kurt Thlim med 62 points, 
fjerdepindsen gik til Ove 
Schou med 57 points og num· 
mer fem blev Hans Top med 
39 points. 
lAlbet blev afviklet på Jyl
landsringen med 33 deltagende 
vogne, og kuo en enkelt af de 

fem først. placerede l DM, nem
lig Ove Schou, kørte o.f banen. 
For at forstå dGn stærke pla· 
c.ering, Djurslands Motorklub 
har, er det værd at ho.ve i 
erindring, nL klubben er den 
sterste mot.orsportsklub i 
Danmark, og har lnngt de fle
ste aktive banesportskorero. 
Djurslo.nds Motorklub har lige 
så mange aktive kørere som de 
fire næste klubber, der i swr· 
relse kommer umiddelbart 
efterOMK. 
De Formel Ford 1600-vogne, 
der korte på Jyllandsringen i 
weekenden, er banevogne med 
alm.indelige 1600 ccm motorer, 

• 

der er tunet op fra 82 HK til 
110-115 HK. Adskillige kørere 
foret! æltker disse vogne frem 
for de almindelige sto.nd.ard· 
vogne, der tunes op og tilpas
ses baneforholdene. Fo.rmel 
Ford 1600-vogn.ene er mindre 
end vognene i formel et, to og 
tre, men er lavet efter samme 
princip, det vil sige slankt ka
rosseri og brede dæk. 
Kørerne i Djurslands Motor· 
klub kommer fra alle dele af 
landet, og der har været kørt. 
»tæt« i denne sæson. 
Inden det sidste løb i weeken· 
den var der flere kandidater til 
Danmarksmesterskabet . 

AL 
M OTORSPORT 

o 
PA DJURSLAND 

Vil du vide mere om 

ORIENTERINGSLØB 
MANØVREPRØVER 
RALLY • BANELØB 

-så ring ti l : 

Dj1urslands Motor Klub 
O.M.K. - O.M.K.A. 

TLF. 39 14 27 - 32 25 40 - 33 70 57 
Tilsluttet og anerkendt af: D.A.U. og D.M.U. 31 



-- - "'' ... ---

n1otor-spor-t! 

ORIENTERINGSLØB 
MANØVREPRØVER 
RALLY BANELØB 
- lige noget for dig! 

Oju~land Motor Klub Automobi lafdeltng 

Knud Laursen 
Ebdrupvej 12 
8560 Ko! ind 

Telefon 06 391427 

Effektfuldt punktum 
på Ring Djursland 
Frtr cl par u~cr ,idcn blev fjern~t"eme præ:o;enterct for topunder 
holdning under en lransmi,sion fm rally nns~ lobene på Rind 
Ojur-.lancl. :\len alt har ,in prn. Den direkte f\' tran .. mi\~ion i for 
bindeise med dårligt vejr holdt manl'{e !~emme 

Til gf'nl'{æld er der in,l'{en tvivl om. at ikke '>å f:l fjcm•<.-erc har fået 
<mag lo r de underholdningsm:r~~ige k vnliteter. \Om kendetegner 
rall~ eros'. Og det er baggrunden for, Jt Ring Dju~land., leder, 
lflrik AIJbcrtjn Oxholm kalkulerer med stort besøg, når banen på 
sondag den 15. okt<>ber sætter punktum for sæsonen 1978. · 

At underholdningen er lagt i de bedsre hænder, skulle ikke 
mindst cl stærkt svensk islæt ntmme tilpas garanti for. 

Feltet suppleres med storsteparten af den danske elite anført af 
den danske mester Bent Søren.~en . Hcl~inge (Porscge Carrcrn) og 
Carl Erik Christensen, Holstebro (Turboladet F.scort). 

Sondagens program bliver iovrigt krvdret op med et ebtra ind
slag i form af en op\·i,ning i sperial-cross med deltage!~ af ti bile.r 
fra en nordtysk klub. De trske cross·korere har konstrueret en ræk· 
kc vid1 fo~kellige vo,l'{ntyper. der fakti~k kun har det til fæUes. at 

er fors' ne1 med fire u l. 

<><><><><><><><> RING DJURSLANDs NYE 
RALLY CROSS BANE 

.f#l '!llafltand 

RALLY CROSS BANE 
.%Om 
•=g~ord 

---
l 
L 

" 
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PEDERSTRUP Tyskerne 
kalder dem sp~::eial cross-biler. 
Danskere. t3er ser dem for fer
SLE' gang. \'il maske kalde dem 
·~kl-letbiler" · Begge- ord pro· 
ver al ~krh·e et hdt nyt fæ
nomen på de danske mot.or
-,ports-baner. h\'or t-yske kør~!· 
re viser noget, der mind~r om 
m ' iderend ,•ik.Jet sæbeko.ssc
bil, men som i virkeligheden er 
11n racerbil med en st..or motor. 
Spedal eross-bilerne har ikke 
n•egel af en moderne person· 
billi komfort.. De fleste er byg
~i!t på t.!n \'W-bund og er ud· 
styret med et skelet til at be
skytte før-eren i stil m~:d de 
styrtiJojler. som nlmindelig ... 

banfNOI-rne har indbyggeL 
Derudover ·.!r der ikk.:: ret me
g~:L andel ~:nd eL rat, fire hjul 
- og t-n me~:,ret s tor motor. De 
tlesw korer med en 240 hk 
stærk Porche-moior. mt.!n 
'fylikland t•r deL ikke ualmm· 
delii(L. al de er udstyret mt>d 
en motor fra E:n ~ler~i!S 280 
eller r~n Hol!~ Royce. 
Den meget <Jtote motor og de 
manl{l! he:.tekræfter sammen
holdL med i!n lille vægt. bevir
ker naturU,.,.vis. aL der er fart 
over feltet, når :;ptdal cross 
bilcmt· kul'l:'r Forvrens (:>ni!Ste 

b'•skyLLelse mod jord og snavs 
er cl. Iiii,• hønsl!~t og hjolmtms 
vi~ir. 

SwvN otr sk1<l te t fra den wrre: 
bane på Ring Djul'$land. hvor 
otte af slagsen kone i går 
eftermiddags. er dog for inU:t 
at regn~: mod de ~:.rent-r. som 
korern!': udsættes ior i dere, 
hje-mland. H1:r bru~er man 
d~:m tjl meget mudredt• loh. 
Det er ikke i øjebli.klwt planen 
at indført- clisse ubilera perma· 
nent pa de danske baner. T)· 
skl!rnt: pa Ring Djurt-lnnd i 
går \'ar kun p~ gæst~visit for 
at vise korotøjerne frem og un
derholde. 

-son n e 
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Østjysk mesterskab 
til Djursland-hold 

Der var IJ'avlhed, da officials i 
Grenå tog mod tilmeldelserne 
pA Grenå Autolager. Nederst 
foregår den såkaldte reststart 
ved BP·stationen i Kirial 

GRENÅ · Det lykkedes i wee
kenden orienterings-kørerne 
Ove og Ib Madsen fra Djurs· 
lands Motorklubs automobilal· 

deling at vinde den østjyske 
turnering i begynderklassen i 
kra ft al en fers teplads 
D.M.K.A. 's motoreraft-leb. der 

Djurslands Motorklub 
valgte ny formand 
KOUND - Djurslands Mo- hmdsdækkende. Den har snart ~øn_.~ be~tr~bd~r pt\ at· lu,·e 
torklub fik i afi.es ved general- mcdlemmtr over det meste af ~u lidt Sl.OJ ~om ovt'rho\'ed~l 
forsamlingen ·pA Drusbeks Ho- landet. Arsagon hertil er ikke muliKt_. -~~ 
tel i Kolind ny fonnand. Knud mindst, at motorklubben gør 
Laursen, Ebdrup, har i tre år en hel del for hanekorer-e Ved 
bestridt formandsposten. Han repræsentantskabsmodel 1 

enskede · lkke genvalg, men DA U tidligere på måneden 
fortsætter dog l bestyrelsen. blev der da også i sportsudval-
T"ll ny fonnsnd valgtes Kjeld get mdvalgt en repru:senwnt 
Ottsen, Grenå. for Djursland~; Motorklub, 
Bestyrelsen består herefter af: nemhg Klaus Pcdtrsen, K0-
Kasserer Britta Hansen , Gre- benhavn, som gennem flere år 
nå, Knud Laursen, Ebdrup, har været medlem af k lubben. /t 
Poul Jensen, Grenå, og Lis- Knud Laursen sagde v ider~ . at '/ ' "•" 
beth Christensen, Skødstrup. motorklubben er i gang med {) ""

61
' 

Nyvalgt til orienteringsudvaJ. at forberede sæsonen 19'79. 
get blev Jens K. Laursen, Kontrakwrne med Ring Djurs· 
Ryomgård, og til rally- og land er ved at være klar til at 
MS-udvalget Preben Nielsen, underskrive. Motorklubben 
Balle. femteger at arbejde hen imod 
I sin beretning sagde forman- at leje banen alle d~; lørdag-
den bl a., at klubben i det søndage, hvor der ikke køres 
forløbne ltr har hDft. cm med· motorlob Der har t..idligero 
lemstilgang på 100. sA der nu været klngtlt over 9t.oj frn ba-
er 350 medlemmer. 86 af dem nen. men Djurslands Motor· 
var mødt. op til generalforsam- klub vil forlange, at. der kun 
Ungen. køres med lyddæmpede kore-
Klubben er efterhAnden blevet og at der i det hele toget. 

kørtes på Djursland natten tit 
lørdag med rekord-tilslutning. 
Der var tilmeldt ikke færre end 
92 hold. da starten gik for lø
bet, og deltagerne kørte over 
en strækning på l 00 km på 
Nord· og Midtdjursland, inden 
man sluttede ved målet på 
Skovens Perle i Pindstrup. 
Hertil ankom de sidste deltage
re ved 2.3G-tiden natten til son
dag. 

RESULTATERNE: 
Nybegynder-klassen: l. Car· 
sten Michelsen · Thomas Pe
dersen, Århus A.S .. ·l s.p .. 2. 
Tom Kjeldsen · Gert Sørensen. 
Randers M.S.A. 27 sp .. 3. Jan 

Hagerup · Leif Jørgensen. 
R.M.S.A. 44 sp. 
Begynderklassen : 1. Ove og [b 
Madsen. DMKA. 90 sp., 2. Pre· 
ben Søby· Kurt Søby AAS, 96 
sp .. 3. Jergen Moller · Heine 
Wistoft. RMSA, 119 sp. 
Juniorklassen: l. Age Jensen
Åge Kirketerp Jensen, J SA. 
Hobro. 126 sp. 2. Niels Ander· 
sen· Jorgen Danielsen. RMSA. 
190 sp., 3. Poul og Egon Brøn· 
dum Nielsen. RMSA. 206 sp. 
Seniorklassen: l. Hans Chri
stensen· Anders Fisker, Kjelle
rup. 47 sp .. 2. Svend Åbenhuus 
· JOYgen Skjott. RMSA. 9~ sp., 
3. Henning Madsen· Kjeld Ja
cobsen. Viborg, 129 sp. 



af de øvedes klasse l , Preben og Flemming Nielsen, 

od (Jft/ut)(/j) æu m/()uUa~~ 
~U'V J/:; ;11{uhvvv A/;th Ø~ 

l 

/li, d/JI/v!l, 5uwdJ b~~ 
/VVII. f . /2Q1) M. 

og Poul Erik ovede.CJ klasse I I. De ses her 
~emmen blev vindere af de sammen med Knud Laruseu 

fra motorklubben. der s1Ar til 
vene;,re. l 

3420 kr. i overskud . 
fra Nisse Rally i Grenå 

G REN A - Overskuddet fra 
årets Nisso Rally i Grenå kom 
ikke op på s idst.e års rekord, 

der blev alligevel en pæn 
pcmge til juleindsamlingen 

Søren Sk.iffard Lil venstre og 
fomuu1den for Djurslands Mo
r.orklub, Kjeld Ottscn. til hojre 
kunne i går overTække for· 
munden for julckomiwen i 
Grenå, bankdirektør Frodo 

Juhl K.tistonsen, 3420 kr. fra 
det store arrangement. som 
blev afviklet af Djurslands 
MoLOrkhib og Dagbladet 
.. Djursland u. 
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Motorpokaler 
uddelt 
i Kolind 
Ved ti.rsfestcn p6 Orosbeks 
Hotcl i Kolind blev der uddelt 
pokaler til de bedste korere in· 
den for alle grene af Djurs· 
Lands Motorklub. 
Per MA.nson, Odense, nr. 3 i 
DM for special saloon cars, 
Poul Jargcnsen, Kolcling, nr. l 
i C i trOen 2CV. I ronnel 2000 
blev Ole Vejlund, Frederiks· 
berg, nr. l, Leif Jorgensen, 
København, nr. 2 og Finn Mil· 
ling. Allerod. nr. 3. 
I fonnet 1600 blev Klaus Pe
rersen. København, nr. l, Je
sper Willumsen, Sørup, nr. 2 
og Kurt Th.im. Vojens, nr. 3. 
Ovenstående er alle banekøre

re. 
Inden for orienteringssporten 
blev følgende klubmestre; l se
niorklassen: Karl Hansen, 
Grenå, og Lars Vintber, Balle. 
l juniorklassen; Johannes 
Fris, Ryomgård, og Niels J. 
Hansen. Århus. 
I begynderkla.ssen: Ove Mad· l sen og Ib Madsen, Ebeltoft. I 

\ 

nybegynderklassen; Anders 
Christensen, ~trup, og Fill.D 
Guldmann, Eskerod. 

• 

• 
l 

• 

• 
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Autoløb på Djursland 
sættet rekord 90 hold 
GRENA - DjurslMds Motor 
Klubs nulomobil·nfdeli.of{ knn 
glæde si~t over rekord·tllslut· 
n in g til efterårets Mot.orcraft · 
løb. der keres lørdag den 21. 
oktober med start om eft.cr
middogen &n Gronå Autolo· 
ger. Løbet bur fdet ti lmeldt et 
felt pA over 90 vogne mod 67 
bold i fjor, og m M ser ~m til 
co s pæ ndende konk\ll'rence 

l 
mellem dcltngeme på den 100 
km lange ru te over Nord d j u:rs· 
land og Mldt.djursland . MAlet 
er Skovens -Perle i Pindstru p. 
b,·or den fo:rstc 'llogn ventes at 
være fremme ved 22-tiden. 
Lobet tæller som sidste afde
ling af den ostjyske turnering, 

l hvori otte klubber deltager, 
nemlig Århus Automobil 
Sport, Århus Motor Klub Au· 

. t.osport. R1111ders Motor Sport. 
Aut~mobilafdeling. Narre Sne
dl!/ Boes t. A u to Sport, Silke
borg Automobilsports ~lotor 
Klub. Horsens Automobil· 
sports Motor Klub. Skander
borg Motor Orienteringsklub, 
og så natu·ligvis klubbeo på 
Djursland. 
løvrigt tæller resultaterne for 

• 

l 

l 

• 

' 

--.... - .... 

deltagerne med som syvende 
nfdcling af klubmest..erskabet i 
DMKA. 
Sv(l)Thedsgrode.n er som [oJge 
nf at lobet tæller tål det jyske 
mcst.erskob sat hojt, hovedsa· 
gelig for ot vise de mango 
udenbys hold.' hvad der venter 
dem næste år. 
lkke fæiTC end 12 fremmede 
klubber repræsenteres ved 
st.at"t.en. Ruten i t~rrænel er 
Oere steder ret krævende, især 
hvis det bliver fugtigt føre, så 

• 

dø s idste hold ventes forste i 
mål ud på morgensLunden. 
Der kæmpes om vandrepoka· 
ler udsat af Grenå Autolager. 
De blev i fjor vundet nf Robert 
Sørensen og Kjeld Simonsen, 
RMSA. i seniorklassen og ni 
Henning Danielsen og Jorgen 
Do.nielsen fro somme klub i be
gynderklasscn. Desuden er ad· , 
skillige andro præmier udsat. 
Løbsleder er oUt!r i 1'u- Max 
.l·lansen, og ledelsen består 
deeuden ai Henrik PiJgård. 
Torben Carst.cns. Søren Ger
strotl1. Hanne Gerstrom, Jorn 
Andersen, Svend Erik Ander· 
sen og Ann Dorrit Jensen. 

· LØBET 
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Rallycross med tyske akrobater 
PEDERSTRUP - Det afslut
teude løb pi Ring Djursland i 
denne sæson i går blev en 
blanding ar gammelt og nyt, 
ide.t otte tyske s pecial cross bi
ler deltDg i deres egen klasse 
D . Disse »biler• var skaffet til 
ringen far at n\de bod på til
skuerk:rise.n - noget der ikke 
lykkedes tlelt. Desuden var der 
klasse A, hvw- standardvogne
ne i gruppe l kører og klasse 
B, hvar grupper,ne 2, 3, 4, 5 og 
speclal saloon ca:rs (SSC) var 
med. Gyngehest.ene - 2 CV
erne - var der også for at 
skabe underholdning og dra
matik. 
Det blev en forrygende A-fina
le i klasse B, hvor de hurtige 
og stærkt tunede vogne kører. 
Arne Steenshorne fra Norge i 
en Porehe bavde meget bes
vær med at holde foringen fo
ran den hurtige svensker An· 
ders Heltkvist i en •alminde
lig• VW 1300. Nord.manden 
holdt dog og Anders Haltkvist 
måtte tage in)OO. en anden
plads, mindre end et sekund 
efter vinderen Arne Steenshor
nas tid på 5.01,4. På tredjep
ladsen kom Geir Termoen fra 
Norge i en NSU. 
Danskeren Karl Erik Kristen
sen måtte udgå af B-finalen i 
klasse B, neoop som ban holdt 
i startrækken. Han havde pro
blemer med sin bil og dermed 
blev det en ren odenlAndsk fi
nale i klasse B, da to af de tre 
startende var fra Sverige og 
en fra Norge. Jotlony Lindahl 

fra Sverige beviste endnu en
gang, at Poreh'erne kan køre 
virkelig stærkt, idet tlan kom i 
mål på en forsteplads i tiden 
5.06,8, efterfulgt af en anden 
svensker i en VW, Børje Hans
son. På tredjepladsen kam 
Hans Morten Kjeldsås fra 
Norge i en VW. 

Erik Høyer suveræn 
Alle finalerne blev kø.rt over 
seks omgange og dem klarede 
danskeren Erik Høyer helt su
verænt i finalen i klasse A for 
standardvogne. I tiden 5.37,3 
blev han vinder i sin Ford 
Escort 2000 foran tre andre 
danskere, nemlig Bent D. Ol
sen i en Ford Escart 2000, Pe
ter Nancke i en VW Golf og 
Jørgen Momme på en fjerdep
lads i Ford Escort 2000. 
Svenskeren Geran Olsson i sin 
Saab 96 Turbo viste som sæd
vanlig meget hurtig kørsel, 
selv om han ikke kom i fina
len. Hans temmelig rampone
rede Saab er bestemt ikke 
blandt de langsomste. Allan 
B. Sørensen i sin Mini Cooper 
viste god kørsel uden dog at 
nå til finalen - hans blå Coo
per lå Længe lige bag flll.alisten 
Jø-rgen Mommes Ford Escott 
2000. 

Skeletbilerne 
Ordet •skelethilern.eu dækker 
meget godt de tyske special 
cross biler, der kørte tre heats 
i et rasende tempo I søndagens 

løb på Ring Djursland. Bilerne 
består kun af en undervogn, 
fire hjul og en motor - stort 
set.. De kører ofte meget mu
drede løb i deres hjemland, så 
der var intet besvær med at 
underholde det iøvrigt ikke 
særligt imponerende tilskuer· 
tal ca. 6000 med at køre på 
den ten-e bane. Efter de ~ 
tleats var Valdemar Neumann 
den , der sammen.lagt havde 
den bedste tid. 

Gyngehestene 
t riumferede 
Den fortloldsvis nye klasse for 
Citroen 2 CV - den bil af alle, 
der ligger fjernest fra idealet 
af en raærbil - begejstrede 
som sædvanlig tilskuerne ved 
sin hoppende og nvilde« kør
sel. Flere af dem blev sat ud af 
spillet i andet heat. Tirstrup
køreren Karl A. Sørensen væl
tede således i dette heat, men 
efter at han var rullet et par 
gange rundt og havde fået et 
par håndfaste skub af et. par 
officials, gjorde han som de 
fleste kørere gor efter et uheld, 
hvor bilen stadig kan køre -
han fortsatte. 2 CV-finalen 
blev vundet. af Clnus Sørensen 
foran Kurt Schaffe og J oh n 
Madsen. 

Resultaterne: 
A-finale, gruppe 1: 
l. Erik Høyer, Espergærde, 

Ford Escort. 

et se.!nu:n;;omo h Norge i sin Porche. Han blev vinder al k1888e B's A-finale mindre end 
nummer to Anders Holtkvist fra Sverige. 

-

2. Bendt D. Olsen, Roskilde, 
Ford Escort. 

3. Peter Mancke, Grenå. VW 
Golf. 

A-finale, gruppe 5 SSC: 
l. Arne Stenshome, Norge, 

Porsche. 
2. Anders Holtqvist, Sverige, 

VW Turbo. 
3. &ir Tørmoen. Norge, 

NSU. 
8. Carl Erik Christensen, Ho

bro. Ford Escort Turbo. 

2 CV-ksreren Knud Schaffe gi
ver John Madsen baghjul -
eUer rettere forhjul - i et af 
de skrappe heats. 

Citroen 2 cv: 
l. Benny Nielsen, A.rhllB. 
2. Kurt Sch.arffe, Svendborg. 
3. John Madsen, Glæsborg. 
Speclal Cross: 
L Waldemar Neumann. Vest

tyskland. 
2. Bernt Doormann, Vesttysk

land. 
3. Wolfgang Sch!Snhoffe, Vest

tyskland. 
-88Dlle 

l 



Gode Ven ! 

Si er det tid igen l!! Vi gentager succe~ . en fra Maj måned i år, hvor vi 

afviklede Danmarks første Rally - Cross , og selvom vi ( og i særdel~shed publiloun ) 

syntes , at arrangementet "klappede", så er det lykkedes for os at samle et SUPER 

FELT med deltagelse af : F:rik Høyer i FORD , .JENS OLE KRISTIANSEN og JØRGEN HANSEN 

fra TEAM OPEL , den SVENSKE MESTER STIG E.MILSSON i VV/ TURBO, Åke Johannesson og Ken

neth Andersson fra SAAB i SVERIGE, de kører begge SAAB 99 TURBO m. 340 HK. Endvidere 

et formidabelt PORSCHE - FELT m. bl.a. RAINER KRITGER , der slog den vel nok største 

l~olbøtt~ , der er set på RlliG DJURSLAND d . 15 . MAJ i år . Og også denne gar...g har vi 

de forrygende CITROEN 2 CV - CROSSEILER med . Det bliver en oplevelse for hele fami

lien , hvo.r både "lillebror" på 5 og "bedste" på 80 morer sig ligP. godt . Og forresten 

er det gratis for 

"lillebror" 

VI SES ! 



PEDERSTRUP Ar
rangører af banelob fo~ 
de fire-hjulede må se t 

øjnene, at der fra næste 
år virkelig skal laves 
rally-cross i Danmark, 
hvis de stadig vil holde 
på publikum. 
Lobt!t på Rmg Djursland var 
dcln.s et bevil. på det. Sclvom 
der nok kunne være flere på 
tilsl.·ucrpladse.rne, vur det be
sog:;mæssigt uårets loba, og 
man kommer heJ ler ikke uden
om. ol lobsfom1en er væsrul~

lig mllro underholdende, end 
deL der er budt på i rune as
falt-lob de seneste sæsoner 
herhjemme. 
Kombinationen jord/ns[all, 
den korte bane og de kvikt af
viklede heat. er en lebsform, 
der t.iltalcr væsendigt flere, 
end de trofaste asfalt- fans, der 
jo rigtigt nok i antal er s krum
pet. alvorligt. ind. Rally-cross 
er en tiltrængt fornyelse, og 
det er også et almindeligt ind
tryk. at det er dk intereSsen 
nu ligger for en meget væsent
lig part af de danske korere. 
Og selvom lobet på Ring 
Djursland nok var præget af 
nogle få topkorere. så var det 
dog et Job med chanær for alle 

med materiel, køreteknik og 
mod i orden. 
I klasse A for gr. l-vogne blev 
Erik Høyer en suvetæn vin· 
der, men havde under vejs 
haft nogle underholdende dy· 
ster med især den erfarne raJ. 
ly-korer Jens Ole Kristiansen. 
som fandt sig vældig godt til
pas på rally-cross b~.en.. A~ 
han i fmalen måtte »gt s1g" 1 
dvste.n mod Kaj Knu&en efter 
e~ lidt overmodig korset, øde-
lagde ikke billedet af ham som 
kommende topkører ogsa på 
rally-cross banen. ~l en Erik 

Høyer, der flittigt har kort 
jordbanelob i sæsonen, kunne 
ingen røre i finalen. At han 
kom sidelæns i mål må tilskri· 
,.es hans sans for underhold· 
ning - og maske tilstedevæ
relse n af 'f\' : 
l enhver cirkus ma der være 
en klovn. I »Cirkus rally-crossu 
er det 2 CV-klassen. DeLte 
enorme felt af Ngyngeheste«, 
der somme tider vcciVi:r sig 
rundt i mudderet i en klump 
og i deL hele taget. er megel 
morsomme, fordi net.op en Ci
troen 2 CV er d~t sid~. man 
f<rrbinder med racerløb. l vir
keligheden er deres omgangsti
der tæl pagT. l-vognenes. 
De lokale repræsentanter, ran-

rusianeme St.een Nielsen og 
Fl. Bierring var med i legen 
uden at opnår resultat.er. 
SLCen i\1elsen var indblandet. i 
et af de store sammenstcd, og 
F'L Bjerrings 2 CV var også 
noget laset. Dagens nummer 
stod f1emmmg Il. Kristensen 
[or. da han forte sit kvalifika
tionsheat - mt:n sa lagde sig 
om pf1 sirl~:n. 
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Fremtid i rally-cross 
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dagens mand! 
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Rally -eros s 
resultater 
Sådan gik det i finalerne ved 
rally-cross på Ring Djursland: 
Klasse A . A· finale: Erik 
Hoyer. Escart 2000, Kaj 
Knudsen, Toyotu. Jens Ole 
Kristiansen. Opel GTE, Rolf 
\\'ogel, Tyskland, Audi 80. 
Klass~ A. B-fmnle: Peter 
1\ancke, Golf GT!, Allan B. 
Sørensen. Randers, Austin 
]\lini. Jergen Momme, Escort 
2000, Henrik Jacob::;en Bl\ l\\'. 
Klasse B, A·finnle: Stig Emils
son, Sverige. \ ' \\' , R. Johanne
sen, Sverige. San b, Carl Erik 
Kristensen . Hobro Burton, 
Escort, Ole Poulsen. Porsche. 
Klasse B. B-finale: Dieter 
Quast, Tyskland, Golf GTl, 
l!lrich Harms, Tyskland, 
BMW, Bent Sorenron, Por
schc, Hugo Jensen, Imp. 

~. CV: 'Poul Q. Jørgensen, 
titcen Mikkelsen. Poul Lorent
sen. 
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RMS-køreren Poul A ndersen (forres t) havde ikke en rigtig god dag på R' D. IDg· JU1'8land . 
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TV .Sportens fotograf rystede på 
hånden. men det gjorde vore8 ikke. 
Og 7.000 tilskuel".e så en v~ttysk 
motor.l,{ører gå i luften, da Ring 
Djtu:sland i · går bavde pretni$e på 
Rally . Cross - en nyg8mmel løbs-

form, der · giver underholdning for 
tilskuerne og får det til at løbe 
rundt for arrangørerne. Mere inde i 
bladet på side 6. 

(Foto: 

Flerorn:ing Bøjtor Nielse.nl 

r Ødelæggelse 
og knust glas 

Da vesttyskeren 

busholdningsbil Hus holdningsbilen vll.Ddt, men den vur heller ikke helt almindcli~. 

Rainer Krilger tog en formida
bel lufttur med s in dyr3 Por· 
sche. kunne han ikke have 
valgt et bedre s ted end lige 
foran tribunen, hvor publikum 
kun ne ny de synet nf ødelæg· 
gelse og knust glas i fulde 
drag. Også Kristen S voger fra 
fumders saLte krydderi på lo
bet. Han blev taget ud af et 
heat for at tyvstarte . og da 
sammo Kristen Svoger absolut 
ikke ment~. t.ll tyvstarten vnr 
hans fejl, var der basis for en 
mindre diskussion. Man ent.'
des om, at der vnr tale om en 
misforståelse. og Randers-ko
rc:ren hnvde ikke labl noget 
særligt. da korerne valg frit 
kunne se bort fru det dårligste 
henL l Krislen S vogt'rs klasse, 
den med de utunede s t.andnrd
vogne, vandt. nordmanden 
Gun ner Kitt.t'lsen eMr e11 dyst 
over flere heat med Erik 
Hoyer. Hoyer førte i finalen, 
ne en snurretur odelagdl.' grun. 
digt hans chancer. I det hele 
taget var dagen præget af 
snurrcturo. for as falt og asfalt 
er ro ling, når Jntm lander pa 
den nwd ulle fire h j u! sov:;eL 
ind i Djurslands fedo muld. 

\ 

-~----
n llle gul NSU. tunel t.il 

ppe 5 og fert of nordmnn· 
en Egil Johannessen, vandt i 

klassl.'n for Gr. 5 og Speciul 
Saloon Carn 0·1600 cc, og Carl 
Erik Chriscen.~>n fra Hobro 
slog i den st.ore Gr. 5/SSC et 
par Porschfrr med sin Escort, 
som ikke er helt. Escort indeni. 
Næste gang b liver det endnu 
sjovere, for da hnr jorden usat 
sig" på Ring Djurslunds Rally 
Cross-bane. 
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Rally Cross-premiere I ptnsen pa 
Djursland 

.. 

SpændendeRaJJyl ross
premiere på Ring Djurs
land 2. pinsedag, hvor 30 
2CV -racere, Porscher og 
standardbiler kæmper om 
flotte pengepræmier. 
Danmarks første Rally Crais
bane indvies 2. pinsedag, 
når flaget falder præcis 
kl. ~ 4.00, Oj sender de fsre -første- Rally Cross-biler 
af sted, på Ring Djurslands 
snoede grusbane. Overalt 1 

i Europa har Rally Cross 
været den helt store pub
likums succes, nu kan det 
også opleves i Danmark. 
Hele den nye Rally eross
bane kan ses fra tilskuer
pladserne, med et underlag 
af grus, jord og asfalt, er 
det meget svært for kører
ne at styre de hurtige ra
cervogne, hvilket giver dra
matik i overmål, og mas
ser af buler. På tre timer 
skal Ring Djursland afvik-
le over 30 beat, det giver 
en start hvert femte minut, 
så publikum kommer ikke 

' 

l 
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til at kede sig. 
l klassen for utunede stan
dardvogne, gr. l , præsen
terer Ring Djursland en 
lækkerbisken for alle som 
Iean lide motorløb, Erik 
Høyer møder den norske 
mesterkører Gunn~r Kit
telsen, begge i Ford Escort 
RS 2000. Bent Sørensen 
og Steen Hansen i Porsche 
RSR mødes i den store tu
nede klasse, Gr. 5, med ' 
bl.a. Per G. Hansen i Vol-
vo og Karl Erik Christen
sen, Ford Escort. I den 
lille tunede klasse, Gr. S op 
til 1600 cc. Debuterer Åge 
Matbiasen i NSU som Ral- \ 
ly Cross-kører og får hård 
kamp af bl.a. rally-køreren 
Kaj Knudsen i Toyota. 
2CV -CrQSS må, nelt sikkert, 

l 
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~·asse fint, til den danske \ 
humor, når 30 af de fest- l 
Uge gyngeheste bliver slup
pet løs på den kun 16 me
ter brede Rally Cross-bane, 
-- der ingen grænser for 
-~ barokke situationer, 
tier kan opstå. l det mind
ste må man undre sig over, 
at kørerne ikke bliver sø
syge, når de vugger af sted 
på den ujævne bane. Den 
mest kendte kører i 2CV
Cross, er den tidligere ral
ly og banekerer »Bede
manden« fra Fyn, Kurt 
Sharffe. Man må håbe at 
han har trænet i at stå på 
hovedet, idet mindst 29 
andre kørere, helst ser ham 
kere på taget, for med S<XX> 
kroner i førstepræmie er 
der fri jagtret. 

• 
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